
 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปี 2558 

----------------- 
1. รายละเอียดของหลักสูตร 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เปิดรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 2 หลักสูตร คือ  

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) / วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์      จ านวน 40 คน 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) / วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)       
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม     จ านวน 40 คน 

* ทั้ง 2 หลักสูตรผ่านการรับรองปริญญาบัตรจากสภาวิศวกร 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ 

 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในระดับ ปวช. ปีสุดท้าย สาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์      
     โทรคมนาคม สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โยธา ก่อสร้าง ส ารวจ เขียนแบบ เครื่องกล อุตสาหการ  
     หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในระดับ ปวส. ปีสุดท้ายสาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์      
     โทรคมนาคม สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โยธา ก่อสร้าง ส ารวจ เขียนแบบ เครื่องกล อุตสาหการ  
     หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

 ผู้ที่พ้นสภาพนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 1.75 หรือ 1.5   

3. การสมัคร 

 สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ http://spe.csc.ku.ac.th พร้อมดาวน์โหลดเอกสารการช าระค่าสมัคร 
500 บาท แล้วส่งแฟกซ์มาท่ี 0-4272-5034 หรือ 

 ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการช าระค่าสมัคร  500 บาท แล้วส่งแฟกซ์มาท่ี 0-4272-5034 
หรือ ส่งไปรษณีย์มาที ่
 



  นางสาวสุมารินทร์  จันปุย 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
59/5 หมู่ 1 ถนนวปรอ.366 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

4. การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
 จะพิจารณาจากผลการเรียน สายวิชา หรือสาขาวิชาที่ศึกษา และความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถศึกษาได้
ส าเร็จ โดยจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล์ที่ให้ไว้ภายใน 1 สัปดาห์  

5. การรายงานตัว 
 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ จะต้องด าเนินการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ภายในวัน
เวลาที่ก าหนดที่แจ้งผ่านอีเมล์ โดย 

- กรอกเอกสารรายงานตัว ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาผลการเรียน 

- ส าหรับผู้ช าระค่าสมัคร 500 บาทแล้ว สามารถ ช าระค่ารายงานตัวจ านวน 5,000 บาท ตาม
เอกสารแนบหมายเลข 2 เพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเป็นนิสิต (เป็นส่วนหนึ่งของค่าบ ารุง การศึกษา  
ประจ าภาคต้น 2558)  

- ผู้ที่รายงานตัว จะไม่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิสชั่นกลาง 
- ส่งเอกสารหมายเลข 1-2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาผลการเรียน โดย 

 

(1) ส่งแฟกซ์มาท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-4272-5034 หรือ 
(2) สแกนส่งมายังอีเมล์ fse_phoempol@hotmail.com หรือ sumarin_pu@hotmail.com 

หรือ 
(3) ส่งจดหมายถึง       

            นางสาวสุมารินทร์ จันปุย 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
59/5 หมู่ 1 ถนนวปรอ.366 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

6. การเทียบโอนรายวิชา 

 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส ./ปริญญาตรี และผู้ที่พ้นสภาพนิสิตจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ดังนี้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส . สามารถยื่นเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 35 หน่วยกิต และเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาละ 500 บาท  
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 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สามารถยื่นเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ                
รายวิชาในหลักสูตร และเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาละ 500 บาท 

 ผู้ที่พ้นสภาพนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 

 รายวิชาที่ยื่นเทียบโอนจะต้องได้คะแนนระดับ C หรือ 2.0 ขึ้นไป 

 รายวิชาที่ยื่นเทียบโอนจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่สภาวิศวกรก าหนด  

 ผลการเทียบโอนจะอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการเทียบโอนรายวิชาของคณะ 

7. การจัดการเรียนการสอน 

 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)    เรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ และ/หรือ เสาร์-อาทิตย์ 

 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)    เรียนในวันศุกร์ – เสาร์ และ อาทิตย์ 

8. ค่าบ ารุงการศึกษา  

 ภาคต้นและภาคปลายเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 

 ภาคฤดูร้อน    ภาคการศึกษาละ 8,000  บาท 

9. ทุนการศึกษา 

- ทุน กยศ./กรอ.  
 - ทุนเรียนดี/ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 - ทุนเพชรพระพิรุณ 
 - ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตส าหรับผู้ที่เรียนได้เกรด A จ านวน 5 รายวิชาในแต่ละภาคเรียน 
 - ทุนสมาคมศิษย์เก่า 
 - ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

10. หอพัก 
 นิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ อนุญาตให้ใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ในการเดินทางมาเรียน
ได ้และสามารถที่จะอยู่หอพักมหาวิทยาลัย หรือหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยได้  

11. สวัสดิการ 
 นิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ จะได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ นอกจากนั้น ใน
ระหว่างการเรียนในแต่ละวัน จะมีอาหารว่าง ขนม กาแฟ โอวัลติน ให้บริการฟรี  

12. รายละเอียดเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.พ.อ.อ.เพ่ิมพล กุดจอมศรี หมายเลขโทรศัพ ท์ 08-1399-3024,  

0-4272-5033 อีเมล์ fse_phoempol@hotmail.com หรือ นางสาวสุมารินทร์   จันปุย หมายเลขโทรศัพท์  
08-4028-0209, 08-0416-1530 อีเมล์ sumarin_pu@hotmail.com หรือที่ http://spe.csc.ku.ac.th  
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